
Medobraní – díl 2
Související problematika – chlazené sklady,  termokomory



• Je to skladovací prostor s teplotou pod 10°C a relativní vlhkosti vzduchu 

pod 55 %. 

• V takovém prostředí se při teplotě 10°C v uskladněných souších-

plástech nerozvíjí zavíječ voskový 

• med v plástech nebo na plástech po vytočení nepřijímá při relativní 

vlhkosti pod 55 % vzdušnou vlhkost a nehrozí jeho zkvašení

Co to je chladírenský sklad pro včelařské účely ?



GRAF UKAZUJE VLIV OCHLAZENÍ NA RŮST VLHKOSTI



Schéma možného principu chladírenského skladu



• Do dobře tepelně izolovaného prostoru umístíme výparník chlazení,

na kterém se chladící teplota pohybuje v rozmezí od 1 do asi - 5°C

• Při chlazení se na výparníku sráží vlhkost, při teplotách výparníku

pod 0°C na něm namrzá vzdušná vlhkost, při přerušení chlazení a

oteplení výparníku nad 0°C kondenzát roztaje a tento je nutné

z prostoru skladu odvést

• Pokud máme regulaci chlazení v prostoru skladu nastavenou na 9 až 

10°C a výparník se ochlazuje přerušovaně pod 0°C, pohybuje se 

automaticky  relativní vlhkost vzduchu  ve skladu kolem 50 %

• Projektanti na chladírenská zařízení jsou schopni dle uvedených 

požadavků pro postavení takového  skladu vše připravit     

Jak se požadovaných hodnot ve skladovacím prostoru dosáhne ?



Technologie pro sklady
ODPARNÍKY CHLADÍCÍ JEDNOTKA



Jaké jsou možnosti využití chlazených skladů ?

• Především pro skladování plástů po vytočení, jejich

ochrana před zavíječem bez použití chemikálií při teplotě

pod 10°C, med na plástech nepřijímá vlhkost

• skladování vytočeného medu, velice pomalu se zvyšuje

HMF, med stárne pomaleji, udržuje si dlouho dobrou

kvalitu

• ukládání oplodňáčků po osazení a před vystavením

• Takový prostor se hodí k mnoha dalším využití



Ukázky skladů na farmě Kolomý



• sklad musí mít stěnu s tepelnou izolací odpovídající min. 

15 cm, lépe 25 cm pěnového polystyrenu s těsným dveřmi

• výparník odpovídajícího chlazení se musí přerušovaně 

ohřívat nad bod mrazu a kondenzát z něj musí být odváděn 

mimo prostor skladu

• celý sklad musí být chráněn před vlhkostí zvenčí, 

především od podlahy

Jaké jsou konstrukční zásady pro stavbu takových skladů ?



TERMO KOMORA



Schéma tepelné komory



Co je to tepelná komora ?

• Prostor dobře tepelně izolovaný od svého okolí,

• dobře uzavíratelná

• s možností udržování požadované teploty



Termokomara

složená s 10 cm 

silného 

polystyrenu

Termokomora

předělaná z 

drůbeží líhně



• Kvalitní tepelná izolace odpovídající tepelné izolaci 

cca 25 cm PS

• Topné těleso s nižší povrchovou teplotou s malou 

tepelnou kapacitou

• Nucený pohyb vzduchu pomocí ventilátoru 

snášejícího požadovanou teplotu

• Odpovídající termostat s vyhovující přesností, 

popřípadě jištěný dalším havarijním termostatem –

možno doplnit kontrolním teploměrem

• U větších komor nebo místností zajistit vyhovující 

proudění vzduchu např. vhodnými přepážkami

Předpoklad dobré funkčnosti 



VĚTŠÍ PROVOZY



• Ztekucování medu v různých nádobách

• Ztekucování medu v obchodním balení

• Tepelná desinfekce proti nosematoze –

24 hodin při 50 st.C

• Tepelná desinfekce proti zvápenatění –

1 hodina při 70 st.C

Využití tepelné komory



Teplota nastavitelná, možnost kontroly teploty



MONTÁŽNÍ NÁVOD



Včelaření bez problémů vám přeje:


